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Ter advisering naar 
commissie/werksessie 

ja Datum 
commissie/werksessie 

9 september 2014 

Ter besluitvorming naar raad ja Datum raad 30 september 2014 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
1. Een voorbereidingsbudget in SWW verband van  € 402.000 (afgerond) aan incidentele 

budgetten en €  345.000 aan ICT investeringsmiddelen beschikbaar te stellen. 
2. De afschrijvingtermijn van deze ICT investeringen te bepalen op drie jaar 

(2015/2016/2017). 
3. De kosten voor Stichtse Vecht, zijnde € 205.000 (afgerond) inclusief de daarbij behorende 

begrotingswijziging, te betrekken bij de Tweede Berap. 
 
 
Samenvatting  
In dit voorstel vragen wij aandacht voor het financiële deel van het inrichten van de operationele fase 
Sociaal Domein. In juni /juli 2014 is het ‘Dienstverleningsmodel Sociaal Domein Gemeenten Stichtse 
Vecht, Wijdemeren en Weesp vastgesteld.  
Dit document is richtinggevend van aard en heeft tot doel de gezamenlijk uitwerking van de integrale 
inrichting van het sociale domein te schetsen. 
Daarnaast is tevens het ‘Organisatiekader Sociaal Domein SWW’, waarin op een tactisch niveau 
beschreven is hoe de uitvoeringsorganisatie van de drie SWW gemeenten er op 1 januari 2015 uitziet 
om de nieuwe taken in het Sociale Domein uit te voeren vastgesteld. 
 
De laatste stap in het proces is om deze uitgangspunten, kaders etc. te operationaliseren zodat de 
drie gemeenten in staat zijn om vanaf 1 januari 2015 inwoners met een hulpvraag op te vangen. 
Voordat het echter zover is, zullen nog zeer veel zaken uitgewerkt moeten gaan worden. 
Om dit zorgvuldig en gedegen te kunnen doen, zullen er aanloopkosten gemaakt moeten worden 
(ICT investeringen, financiële administratie, P&C/risicomanagement, eventueel kwartiermakers 
werven, uitwerken uitvoeringsorganisatie,werving nieuw personeel etc.)  
 
 
Bijlagen: Financiële specificatie van de bedragen Sociaal Domein 
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Context en kaders 
De fasering van de inrichting van het stelsel sociaal domein ziet er als volgt uit.  
 
 
 
/7 – 31/12 /13                    1/1 – 30/6/14                         1/7 – 31/12/14 
Organisatie inrichting: 

 
 
Beleidsontwikkeling: 

 
 
 
 
Het nu voorliggende voorstel is een onderdeel van Fase 3 Verrichting. Het kader voor dit voorstel is 
het Dienstverleningsmodel Sociaal domein en de Organisatiekaders. 
Vanaf oktober/november zal de feitelijke implementatie worden voorbereidt. 
 
Argumenten 
Met dit voorstel wordt de operationele fase gestart 
Zoals hierboven aangegeven is voor nu de laatste stap in het proces van de voorbereiding van het 
sociaal domein om deze uitgangspunten, kaders etc. te operationaliseren zodat de drie gemeenten in 
staat zijn om vanaf 1 januari 2015 inwoners met een hulpvraag op te vangen. Voordat het echter 
zover is zullen nog zeer veel zaken uitgewerkt moeten gaan worden. Om dit zorgvuldig en gedegen te 
kunnen doen, zullen er aanloopkosten gemaakt moeten worden (ICT investeringen, financiële 
administratie, P&C/risicomanagement, eventueel kwartiermakers werven, personele spoor uitwerken 
etc., etc.).  
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Kanttekeningen/Risico’s 
In het kader van dit voorstel zijn de belangrijkste risico’s tijd,kennis en capaciteit. 
Door het college wordt hierbij als beheersmaatregel genomen door in september een voorstel voor de 
feitelijke inrichting van de  uitvoeringsorganisatie vast te stellen zodat op tijd nieuwe medewerkers 
kunnen worden geworven en opleidingen kunnen worden gestart. 
Voor het onderdeel ICT maken we gebruik van onze eigen senior medewerkers en een externe ICT 
adviseur. 
 
Financiële paragraaf 
Indicatie van de rijksgelden 
Uit de meicirculaire 2014 is gebleken dat de SWW gemeenten € 35.866.260 aan extra middelen uit 
het deelfonds sociaal domein vanuit het Rijk overgeheveld krijgen voor de uitbreiding van de taken in 
het sociaal domein. In dit bedrag zijn de aangekondigde ‘omvangrijke’ Rijksbezuinigingen verwerkt. 
De extra middelen zullen tezamen met de bestaande middelen voor het sociaal domein uit de 
bestaande Programmabegrotingen worden ingezet voor het sociaal domein. Nu de toegekende 
bedragen bekend zijn gaan wij de uit te voeren taken voor onze inwoners afstemmen op dit budget. 
Hieruit wordt duidelijk welke taken voor welk budget uitgevoerd kunnen gaan worden. De uitkomst van 
dit proces wordt komende periode verwerkt in de op te stellen Programmabegroting 2015 – 2018 voor 
het sociaal domein. 
 
Vanuit het Plan van aanpak gezamenlijke administraties en begroting 2015 - 2018 sociaal domein 
moet het structureel kostenniveau duidelijk worden. Hierin zullen, naast de taakkosten, tevens de 
kosten voor de uitvoeringsorganisatie worden meegenomen. Dit betreft, naast de personele lasten 
voor de taakkosten, de bijkomende kosten voor ICT, administratie, huisvesting, etc.  
 
Gestreefd wordt om de uitvoeringskosten c.a. niet hoger dan ca tien procent van de door het Rijk 
beschikbare budgetten te laten uitmaken. Deze 10 % is een voorlopige aanname/richtgetal. Of het 
richtgetal van 10% uiteindelijk realistisch is zal uit de begrotingsopzet 2015- 2018 moeten blijken. 
Zeker het eerste jaar zal rekening moeten worden gehouden met extra inspanningen op dit gebied. 
 
Toelichting financieel overzicht 
 
Transitiegelden sociaal domein 
Voor de implementatie van het sociaal domein zijn door het Rijk in de Algemene uitkering uit het 
gemeentefonds bij de drie gemeenten vanaf 2012 transitiegelden beschikbaar gesteld. De in 2012 en 
2013 beschikbare middelen zijn gedeeltelijk besteed. Het restant is bij alle drie de gemeenten 
overgeheveld naar 2014. In 2014 zijn opnieuw middelen toegekend. Samen met de restant-middelen 
uit 2012 en 2013 vormen zij de werkbudgetten voor 2014 groot € 830.986. Inmiddels is hiervan 
€ 830.352 verplicht of uitgegeven, waardoor er nog € 634 resteert.  
 
Conclusie: de middelen uit het gemeentefonds 2012 tot en met 2014, toegekend aan de drie 
gemeenten Stichtse Vecht Weesp en Wijdemeren, bestemd voor de transities zijn besteed. 
 
Voorbereidingskosten bedrijfsvoering sociaal domein 
In het financieel overzicht is aangegeven wat aan budget nodig is om de benodigde investeringen en 
voorbereidingen te doen. Er is op korte termijn € 402.000 aan incidentele budgetten en € 345.000 aan 
ICT investeringsmiddelen benodigd om de drie gemeenten in voldoende mate toe te rusten om de 
werkzaamheden voor het sociaal domein op 1 januari 2015 te kunnen gaan uitvoeren. Voor de ICT 
wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande software binnen de drie gemeenten. 
Wijdemeren blijft nog in haar Pink omgeving werken en gaat onderzoeken wat de impact is om 
eventueel over te stappen op gezamenlijke software.  De bestaande software wordt aangepast aan de 
nieuwe taken.  
Wij adviseren om de € 345.000  (excl. de pm-post voor aanpassing van de Pinkomgeving van 
Wijdemeren) aan benodigde middelen voor ICT investeringen in 3 jaar (2015/2016/2017, ten laste te 
brengen van de exploitatielasten van de uitvoeringsorganisatie (met ingang van 2015). Dit 
vooruitlopend op een mogelijke harmonisatie van de financiële verordening.  
De lasten van de voor 2014 noodzakelijke investeringen werken niet eerder door dan in 2015 en 
zullen in de begroting 2015 -2018 sociaal domein worden opgenomen. 
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Verdeelsleutels en dekking van de kosten 
Op de incidentele kosten 2014 zijn de begin 2014 vastgestelde verdeelsleutels van toepassing. 
Deze zijn: 
Stichtse Vecht 51 % 
Weesp 23 % 
Wijdemeren 26 %  
De kosten voor Stichtse Vecht, zijnde € 205.000, zullen worden betrokken bij de Tweede Berap. 
 
De structurele lasten voorvloeiende uit de gevraagde ICT middelen zullen ten laste komen van de 
exploitatiebegroting 2015.  
 
Uitvoering  
Aanbrengen fasering 
Het commitment van de drie gemeenten op de samenwerking is de basis  voor onze samenwerking.  
De opdracht aan de organisatie blijft daarmee helder. Als het gaat om het tempo waarin de 
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie wordt gebouwd en de omvang daarvan, is uitgesproken dat 
fasering gewenst is. Op 1 januari moet continuïteit van zorg geboden kunnen worden aan onze 
inwoners. De transitie kan en hoeft dan nog niet volledig afgerond te zijn. Wij hebben onze 
gemeentesecretarissen gevraagd om te werken aan mogelijkheden voor een meer organische groei 
richting de nieuw situatie. Wij zijn ons bewust van de hoeveelheid werk die er nog verzet moet 
worden. Daarom is gekeken naar een zo praktisch mogelijke, organische voorbereiding van wat er de 
komende periode nog moet gebeuren en naar faseringsmogelijkheden. De beperkt beschikbare tijd en 
capaciteit moeten nu niet gaan zitten in het volledig uitdenken van inrichtingsstructuren of een 
complete gezamenlijke uitvoeringsorganisatie, maar moet vooral ten goede komen aan alle 
onderdelen die direct de klanten raken, de zogenoemde front office taken. Andere taken die meer de 
back office betreffen, zullen wat meer gefaseerd worden aangepakt.  
Hierbij moet gedacht worden aan het opzetten van één organisatie voor de uitvoering op drie locaties 
en het volledig inrichten van alle ict-benodigdheden. Wij kiezen  hiervoor om redenen van tijd en geld. 
Immers, er zijn hoge kosten mee gemoeid.  
Het voorbereiden van het werken met de Sociale Wijkteams, zal in iedere gemeente in volle vaart 
doorgezet moeten worden. Daarbij is, gelet op de verschillende belangen die er lokaal kunnen spelen, 
steeds sprake van lokaal maatwerk voor de drie SWW gemeenten. 
 
Terugkoppeling/evaluatie  
Via de gebruikelijke tussenrapportage SWW zal de raad op de hoogte worden gehouden. 
 
Communicatie  
Omdat het hier de zgn. interne bedrijfsvoering betreft is uitsluitend interne communicatie nodig. 
 
 
27 augustus 2014 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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